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PREÂMBULO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO 

designada pela Portaria nº 2308/2020, do dia 27/08/2020, e equipe de apoio, torna público, para ciência dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET COM FORNECIMENTO 

LINK DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FIBRA ÓTICA INCLUINDO O FORNECIMENTO 

SERVIÇO DE REDE LAN-TO-LAN, E 21 (VINTE E UM) LINKS TIPO ADSL OU SIMILAR, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, BEM 

COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 

MESES, consoante ao Decreto Municipal nº 040/2013, a Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 

8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, a realizar-se no horário e endereço a seguir: 

 

 
 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE INTERNET COM FORNECIMENTO LINK DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 

FIBRA ÓTICA INCLUINDO O FORNECIMENTO SERVIÇO DE REDE LAN-TO-LAN, E 21 (VINTE E UM) LINKS TIPO ADSL OU 

SIMILAR, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SEU 

FUNCIONAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 

1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 06/10/2020 às 08h:30min 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/10/2020 às 09h:00min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 06/10/2020 às 09h:00min 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br 

PREGOEIRO: LÚCIA DE FÁTIMA DA GRANJA DOS SANTOS E-MAIL: paulistapregao@gmail.com  

TELEFONE: (81) 99942-1338 

ENDEREÇO: Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.  

http://www.bllcompras.org.br/
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS; 

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados estão 

discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas licitantes, 

quando da elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões 

- BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica: 

www.bllcompras.org.br.  

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja 

especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 

seus Anexos; 

 

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 

respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado;  

 

3.3. É vedada, na presente licitação, a participação de: 

 

3.3.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do Paulista. 

3.3.2. Empresas cujos dirigentes sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal do 

Paulista, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e 

Pessoas Jurídicas das quais participem membros, servidores ou servidores a disposição desta Prefeitura Municipal do 

Paulista como sócios, gerentes ou diretores. 

3.3.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

http://www.bllcompras.org.br/
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3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa de licitações 

e leilões - BLL para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste Edital. Para cadastrar-se junto ao sistema 

eletrônico o licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.ogr.br. 

 

3.5. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação 

nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.  

 

3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no 

campo próprio da Proposta de Preços, para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 

 

4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c. Abrir as propostas de preços;  

d. Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;  

g. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h. Declarar o vencedor;  

i. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  

k. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação.  

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto 

ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de 

compras.  

4.2.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital.  

http://www.bllcompras.ogr.br/
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4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 

preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  

4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico;  

4.2.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos.  

4.2.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida junto a Bolsa de Licitações e 

Leilões – BLL; 

4.2.10. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e Encaminhamento da proposta inicial de 

preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o 

Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.11. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor;  

4.2.12. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 

seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

4.2.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar;  

4.2.14. Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema;  

4.2.15. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;  

4.2.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, 

sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

4.2.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem 

eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;  
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4.2.18. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante Aviso de Fechamento iminente dos lances, emitido 

pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um 

intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas 

apresentarem novos lances;  

 

4.3. FECHAMENTO RANDÔMICO 

 

4.3.1. Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser 

ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  

4.3.2. Facultativamente, o Pregoeiro poderá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 

decidir sobre sua aceitação;  

4.3.3. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;  

4.3.4. No prazo de 02 (duas) horas, contados a partir da sua convocação, o arrematante deverá enviar via e-mail 

paulistapregao@gmail.com  sua habilitação juntamente com a proposta readequada. 

4.3.5. O não cumprimento da entrega da documentação, dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 

desclassificação/inabilitação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de 

classificação. 

4.3.6. Deverão também ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços, os documentos de habilitação, para a 

CPL PREGÃO, no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

4.3.7. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para 

a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada 

a empresa vencedora aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso;  

4.3.8. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 

documentação original dentro das condições dispostas no item 4.3.4. Será informado no chat o horário e a data exata em 

que se continuarão os trabalhos;  

4.3.9. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido acarretará nas 

sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 

subsequente;  

4.3.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação 

do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor;  

4.3.11. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 

estimado para a contratação;  

mailto:paulistapregao@gmail.com
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4.3.12. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor preço;  

4.3.13. Quando for constatado o empate, conforme estabelece a lei 147/2014, o Pregoeiro aplicará os critérios para o 

desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o 

valor de referência definido pela administração pública.  

 

5 – DO VALOR ESTIMADO E DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1 O valor estimado mensal para a contratação é de R$ 294.279,84 (duzentos e noventa e quatro mil e duzentos e 
setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 
 

6 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VALORES 

 

6.1 O detalhamento das condições deste item se encontram descritas no Termo de referencia (Anexo III do Edital). 

  

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 As despesas decorrentes desta contratação serão pagas através das seguintes dotações orçamentárias: 

 
AÇÃO: 4017 – Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 

ELEMENTO: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

FONTE: 11170045 – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO –PRECATÓRIO DO FUNDEB  

 

8 – DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

 

8.2. Na Proposta de Preços deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as especificações, quantidades, 

marcas, valores unitários e totais e, quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP.  

 

8.3. O objeto deverá estar totalmente conforme as especificações contidas no termo de referência;  

 

8.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão;  

 

8.5. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da Proposta de 

Preços sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o 

desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 147/2014 e suas alterações posteriores. 
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9 - DA PROPOSTA FÍSICA 

 

9.1. A Empresa vencedora deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação referente à habilitação e demais 

anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 

rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de 

habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, 

endereço completo, número de telefone e fax, e-mail, número de agência de conta bancária; E deverá atender as seguintes 

exigências: 

 

9.1.1. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a 

prestação do fornecimento a ser executado;  

9.1.2. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.3. Deverá apresentar a marca dos produtos. 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação, independente 

de comunicação do licitante. 

 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

 

9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

produto/serviço licitado;  

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, 

manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;  

9.2.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

10.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observado o prazo para fornecimento, as 

especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital;  

 

10.2. Encerrada a fase de lances, será verificada a hipótese de desempate às ME/EPP’s, conforme Lei Complementar 

147/14, ou seja, desde que o vencedor não tenha declarado condição de ME/EPP e exista proposta de ME/EPP dentro da 

margem de 5% da proposta vencedora, seguindo-se o trâmite com base nos artigos 44 e 45 da referida Lei Complementar. 

Caso não ocorra o empate ficto, ou as detentoras do direito de desempate não o exerçam, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.  

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 127/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020 

 

 

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 8 de 55 

 

10.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 

do lance de menor valor;  

 

10.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 

procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;  

 

10.5. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 9.4 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que 

seja obtido melhor preço; 

 

10.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes.  

 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. Todas as folhas dos documentos deverão ser rubricadas da primeira à última folha, preferencialmente numeradas, na 

ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 

 

11.2. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a 

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado. 

 

11.3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.3.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 

11.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social expressamente 

pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato 

constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  

11.3.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.4.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

11.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
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do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

11.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de 

apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

11.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, 

emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se o licitante com filial no Estado de 

Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

11.4.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista 

mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido 

o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. 

11.5.1.1. Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, bem como o Decreto 

nº 48.809, de 14 de março de 2020, do Estado de Pernambuco e Decreto Municipal nº 024/2020 de 16 de março de 2020 

do Município do Paulista, os quais declaram situação de emergência em saúde pública em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19), a comprovação da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial descrita no 

subitem 11.5.1 poderá ser atentida pela apresentação da Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da pessoa jurídica, caso 

esta primeira esteja com restrição de emissão pelo órgão. 

11.5.1.2. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, de acordo com as 

disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da pessoa jurídica. 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

11.6.1. TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA) 

 

11.6.1.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pela entidade profissional competente CREA (Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) da região a que estiver vinculada com a validade na data da licitação que 

habilitem a empresa para o ramo do objeto deste TR cumprindo a legislação em vigor. No caso da empresa vencedora ser 

sediada fora do Estado de Pernambuco deverá apresentar visto do CREA-PE e ou CAU-PE no ato da assinatura do contrato. 
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11.6.2. TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

11.6.2.1. Comprovação da participante de possuir no seu quadro, na data da sessão inaugural, profissional (ais) de 

nível técnico ou no mínimo auxiliar técnico 

 

11.6.2.2. A comprovação referida deverá ser feita através de cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, das 

anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT - Consolidação das Leis do 

Trabalho e do Decreto n° 61.799/67. 

 

11.6.2.3. A participante poderá, também, apresentar as Fichas de Registro de Empregados através do sistema 

informatizado, nos termos da Portaria n° 3626, de 13/11/91 do Ministério do Trabalho e da Portaria n° 1.121, de 

09/11/95 do Ministério do Trabalho, retificada no D.O.U de 13/11/95. No caso de sócios, a participante deverá 

apresentar cópia autenticada do contrato social. 

 

11.6.2.4 Poderá, ainda, apresentar Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 

apresentado, acompanhada da anuência do mesmo. 

 

11.6.3. Documento que comprove ser autorizada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e ter licença de 

funcionamento (SCM) constando em nome de ser próprio CNPJ. 

 

11.6.4. Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 

 

11.6.4.1. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que não 

tenha originado de contratação. 

 

11.6.5 Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento 

licitante da Pessoa Jurídica; 

 

11.6.6 A contratada deverá obter em seu quadro de funcionários a comprovação de que pelo menos 1 (hum) seja  

certificado em MCTNA e MTCRE 

 

11.6.7 Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante, sob pena de desclassificação, deverá realizar 

vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços,  tendo o atesto de visita apenas pelo diretor de cada escola os 

quais deverão ocorrer  de segunda à sexta-feira, das 8:30 às 12:30horas; 
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11.6.8 Comprovação, mediante Atestado de Vistoria fornecido pela Secretaria de Educação do Município do Paulista que a 

empresa efetuou a vistoria in loco do ponto de recepção do sinal internet existente no local de instalação, demonstrando 

que a mesma teve ciência de todas as condições e locais para o cumprimento das obrigações. 

 

11.7.  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

 

11.7.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO IV deste edital; 

11.7.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO V deste edital; 

11.7.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO VI deste edital. 

 

12 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

12.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento 

da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

o ato convocatório do Pregão e deverá registrar tal pedido através do sistema www.bll.org.br, cabendo ao Pregoeiro decidir 

sobre o requerimento no prazo de 02 (dois) dias úteis ou 48h (quarenta e oito horas). A petição será dirigida à autoridade 

subscritora do Edital 

 

12.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer no 

prazo previsto no item 12.1 deste edital; 

 

12.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 

 

12.4 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando no 

sistema eletrônico sua intenção de recorrer, quando oportunizado pelo Pregoeiro, no prazo de até 15 (quinze) minutos, com 

registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, 

desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente;  

 

12.5 A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a 

preclusão do direito de recurso;  

 

12.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

de interpor o recurso pelo proponente; 

 

http://www.bll.org.br/
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12.7 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;  

 

12.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

13.1. A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a adjudicação 

ficará a cargo da autoridade competente.  

  

13.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente. 

 

14 - DO PAGAMENTO 

 

14.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Edital; 

 

14.2. O pagamento será mensal e efetuado conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento 

do objeto deste Edital. 

 

14.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

15 – DO CONTRATO 

 

15.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o 

Contrato. 

 

15.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão por procurador 

habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

15.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 

 

15.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o 

objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 
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15.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do 

termo de contrato. 

 

15.6 O prazo contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 

(sessenta) meses, nos termos do art. 57,II, da Lei nº 8.666/93. 

 

16 – DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

16.1. A realização dos serviços de instalação e/ou interligação do meio de acesso e configurações de equipamentos 

instalados no Contratante deverão ocorrer, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h, e, eventualmente, 

no período noturno, nos finais de semana e nos feriados, caso a Contratante julgue necessário e conveniente, visando a 

celeridade dos serviços. 

 

16.2. Deverão ser executados todos os serviços necessários às instalações e configurações necessárias, sem nenhum custo 

adicional para a Contratante. 

 

16.3 Os serviços deverão ser executados continuamente pelo prazo de 12 (meses). 
 

17 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

17.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe 

convier; 

 

17.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

17.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1.  Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

18.1.1. Obedecer às especificações constantes neste Edital; 

 

18.1.2. Responsabilizar-se pela execução dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 
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18.1.3. Executar os serviços dentro do prazo estipulado; 

 

18.1.4. O retardamento na execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

 

18.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

 

18.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados 

pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

 

18.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo; 

 

18.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 

8.666/93, atualizada. 

 

18.1.9. Efetuar o imediato afastamento de qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam 

julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços. 

 

18.1.10. Respeitar todas as regras, disposições, condições e determinações pertinentes aos serviços a serem prestados. 

 

18.1.11. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos serviços, correndo por 

sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como: deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive 

seguros contra acidentes de trabalho, bem como de indenizar todos e quaisquer danos/prejuízos causados à Contratada ou 

a terceiros, voluntária ou involuntariamente, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados ou prepostos, 

durante e/ou em consequência da execução dos serviços contratados, providenciando imediata reparação dos danos ou 

prejuízos impostos ao Contratante ou a terceiros, inclusive, se houver, despesas com custas judiciais e honorários 

advocatícios. 

 

18.1.12. Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o 

fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI para seus 

empregados e, eventualmente, da subcontratada. 
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18.1.13. Determinar que seus empregados e subcontratados trajem uniformes ou crachá de identificação enquanto 

permanecerem nas dependências da Contratante. 

18.1.14. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas. 

 

18.1.15. Prover, configurar e ativar os equipamentos necessários à prestação do serviço, atendendo integralmente às 

características e às necessidades da Contratante, e prover e responsabilizar-se por todo meio de transmissão, conexões, 

materiais e equipamentos, acessórios e mão-de-obra necessários para o seu bom funcionamento. 

 

18.1.16. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, reparando, corrigindo, removendo, reconstruindo ou 

substituindo, às suas expensas, as partes do objeto da presente contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços. 

 

18.1.17. Substituir os equipamentos de sua propriedade, sempre que seja necessário para fornecer os links de Internet. 

 

18.1.18. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem como 

assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentações da ANATEL. 

 

18.1.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 

regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 

 

18.1.20. Manter a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz, além de atender 

prontamente quaisquer exigências do NT (Núcleo de Tecnologia) inerentes ao objeto dentro dos padrões de qualidade 

exigidos. 

 

18.1.21. Atender de imediato às solicitações, corrigindo qualquer ocorrência de interrupção ou mau desempenho na 

prestação dos serviços contratados, devendo considerar os Acordos de Níveis de Serviço estabelecidos neste Termo de 

Referência. 

 

18.1.22. Comunicar, por escrito, imediatamente, ao fiscal do contrato, a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis. 

 

18.1.23. Toda e qualquer ocorrência relacionada aos serviços ou ao contrato será devidamente registrada e comunicada à 

Contratada via ofício, objetivando a imediata correção das irregularidades ou deficiências apontadas, sendo de inteira 

responsabilidade desta, o refazimento ou a execução de serviços necessários visando a sua adequação ao exigido. 

 

18.1.24. Qualquer mudança do preposto, ou seus respectivos contatos, deverá ser comunicada em até 2 dias úteis ao 

Contratante. 
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18.1.25. Executar os serviços com observância das especificações técnicas e regulamentação aplicável ao caso, com esmero 

e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela fiscalização, se necessário. 

 

18.1.26. Fornecer, na forma solicitada pela Secretaria de Educação as faturas para pagamento. 

 

18.1.27. Guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem como de toda e qualquer 

documentação gerada, reconhecendo serem esses de propriedade e uso exclusivo do Contratante. 

 

18.1.28. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Contrato, sem 

prévia autorização do Contratante. 

 

18.1.29. Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, 

independentemente de solicitação. 

 

18.1.30. Responder por quaisquer interferências de intrusos nos acessos aos serviços, bem como zelar pela integridade da 

comunicação. 

 

18.1.31. Comunicar à fiscalização contratual, por escrito, qualquer anormalidade de caráter de urgência. 

 

18.1.32. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

18.1.33. Dispor de veículos próprios ou locados para a realização de suporte, ficando também com todas as despesas que 

seja nescessário, tais como: Combustível, motoristas, IPVA entre outros relacionado ao transporte. 

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
19.1. Constituem obrigações da contratante: 
 
19.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
 
19.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
19.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Edital; 
  
19.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 
bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 
 
19.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
 
19.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 
descritas neste edital; 
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19.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as 
razões de sua não adequação aos termos contratuais; 
 
19.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 
 
19.1.9. O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 
especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado; 
 
19.1.10. Permitir acesso dos empregados da Contratada e suas prestadoras de serviço às dependências do Contratante 
para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário. 
 
19.1.11. Prover a climatização e alimentação de energia, além de local e instalações adequadas para que a Contratada 
possa acondicionar o(s) seu(s) equipamento(s), cabendo a esta a disponibilização de todas as demais infraestrutura 
necessárias à prestação do serviço descrito na presente especificação. 
 
19.1.12. Prestar as informações e os esclarecimentos relevantes à prestação do serviço que venham a ser solicitadas pela 
Contratada. 
 
19.1.13. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho. 
 
19.1.14. Documentar as ocorrências que comprometam a prestação dos serviços, comunicando-as imediatamente à 
Contratada. 
 
19.1.15. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à continuidade da 
prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela Administração, não devem ser 
interrompidos. 
 
19.1.16. Notificar via ofício a contratada quaisquer serviços a ser prestados e ainda reclamações, solicitações de 
informações referente a este contrato. 
  
19.1.17. Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto ao acompanhamento e 
fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções. 
 

20 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

20.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 

 

20.2. O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 
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20.3. A rescisão de que trata o item 20.2 inciso I deste item, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções 

previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

  

21 – DAS PENALIDADES 

 

21.1. A recusa injustificada da licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades 

legalmente estabelecidas; 

 

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 

atraso; 

b) pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se 

como recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 

 

21.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

2 (dois) anos. 

 

21.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item III acima. 

 

21.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos 21.3 

e 21.4 acima: 
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 I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, caracterizada se o 

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, com a notificação 

devida; 

III - pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 

21.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no 

Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

21.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez 

por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

22 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

 

Paulista, 14 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

_____________________________________                                                       _______________________________________ 

LÚCIA DE FÁTIMA DA GRANJA DOS SANTOS                                                                      VISTO DO ASSESSOR JURÍDICO 
PREGOEIRO 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1. DO OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET COM FORNECIMENTO 

LINK DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FIBRA ÓTICA INCLUINDO O FORNECIMENTO 

SERVIÇO DE REDE LAN-TO-LAN, E 21 (VINTE E UM) LINKS TIPO ADSL OU SIMILAR, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, BEM 

COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 

MESES, para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação, conforme as especificações e exigências abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT 
VALOR 

ESTIM UNIT 

VALOR ESTIM 

TOTAL 

MENSAL (R$) 

VALOR ESTIM 

TOTAL ANUAL 

(R$) 

01 

Links de acesso a internet (DEDICADOS) 

com velocidade mínima de 50 Megas de 

Download e 50 Mbps de  Upload  com 

tecnologia  do Tipo Adsl ou similar, 

podendo ser por via de par metalico, 

fibra optica ou ainda através de Radio 

frequencia. Entregar internet no mínimo 

2 IP Fixos e Válidos  em cada unidade e é 

nescessário que a contratada seja  

possuidora de AS (AUTONOMUS 

SYSTEMS) para garantir o bom 

funcionamento dos links contratados. 

Cada Unidade deverá ser fornecido  25  

pontos de rede ethernet no padrão 

mínimo 10/100/1000 Mbps,  como 

tambem 2 (Dois)  Ponto de acesso wi-fi 

com tecnologia 802.11n MIMO 2x2 

Access Point Long de no mínimo 300 

Mbps, com modo HOME incluso. 

Unid 04 R$ 3.033,33 R$ 12.133,32 R$ 145.599,84 

02 

Links Compartilhados (Não dedicado) 

com velocidade mínima de 35 Mbps para 

download com 50% de Upload  com 

tecnologia  do Tipo Adsl ou similar, 

podendo ser por via de par metalico, 

Unid 21 R$ 590,00 R$ 12.390,00 R$ 148.680,00 
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fibra optica ou ainda através de Radio 

frequencia os quais deveram ser 

fornecidos sem a nescessidade de linhas 

telefonicas e se houver a propria 

contratada deverá arcar com todas as 

despesas e entregar internet com IP Fixos 

e Válidos sendo ainda possuidora de AS 

(AUTONOMUS SYSTEMS) para garantir o 

bom funcionamento da INTERNET 

contratada. Cada Unidade deverá ser 

fornecido  3 pontos de rede ethernet no 

padrão mínimo 10/100 Mb como 

tambem 1 (Hum)  Ponto de acesso wi-fi) 

com velocidade mínima de 150 Mbps 

para uso interno das unidades. 

 

1.2 A Contratada deverá fornecer cabos, switchs, roteadores, conectores e todos os demais necessários para instalar os 

serviços descritos. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

A Rede Municipal de Educação tem a necessidade de contratar um Link de acesso a Internet dedicado de no 

mínimo 50 Mbps, por meio de infraestrutura de fibra óptica, com redundância de mesma velocidade, com fornecimento de 

21 Ips válidos e fixos para acesso à Internet, incluindo o fornecimento serviço de rede LAN-TO-LAN conforme descrito no 

item 4.3.1 em tela para a continuidade na prestação dos serviços, uma vez que a internet é hoje uma ferramenta 

indispensável para a execução dos serviços propostos. 

 

A falta de prestação de um dos serviços almejados ou, simplesmente, sua interrupção, seria causa suficiente para 

um prejuízo incalculável a ser suportado pela administração pública, passível até mesmo de inadimplemento ao interesse 

público primário, concernente a característica da essencialidade de tais serviços. 

 

O Serviço objeto do presente Termo de Referência é indispensável e imprescindível às consecuções dos objetivos 

e interesses perseguidos pela Secretaria de Educação. A forma de adjudicação será por menor preço global para a 

prestação dos serviços encontra respaldo nos princípios da eficiência e economicidade administrativa, bem como no da 

busca pela proposta mais vantajosa. Trata dos serviços fornecidos por provedores de internet, com uma proposta 

globalizada, incluindo todos os serviços pretendidos, acarreta uma diminuição dos preços e uma consequente e 

considerável economia. 
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Deve-se ressaltar a necessidade que a Secretaria de Educação em toda sua rede em manter a conectividade com a 

rede Internet já que hoje existe um fluxo grande de dados transmitidos e recebidos para execução de seus expedientes e 

que para atendimento desta necessidade é imprescindível Link dedicado, com dupla simetria tanto para download quanto 

ao upload com redundância de mesma velocidade, sendo distribuído aos órgãos constantes no item 1, os quais deverão ser 

interligadas através de Fibra Óptica para acesso a sistemas on-line que são utilizados diariamente pelos profissionais da 

educação (SIMEC E SEUS MÓDULOS: PDE ESCOLA, ESCOLA ACESSÍVEL, ESCOLA ABERTA, MAIS EDUCAÇÃO, PLANO DE AÇÕES 

ARTICULADAS – PAR, EJA NOVAS TURMAS, PNLD, PROJOVEM URBANO, PSE, SISPACTO, FIES, MONITORAMENTO DE OBRAS, 

SEESP/ PROJETO PRESENÇA / CADÚNICO / EDUCACENSO / PDDE WEB / PDE INTERATIVO / SIGPC / PLATAFORMA PAULO 

FREIRE / SBF / Entre Outros). 

 

A Lan to Lan surgiu para melhorar a comunicação entre todas as matrizes, filiais e demais unidades de um 

negócio, independentemente de onde estejam localizadas geograficamente. Trata-se de um produto capaz de conectar 

todas as redes Lans instaladas nas diferentes unidades da empresas  ou órgãos públicos. Com ela, é possível potencializar a 

conexão de hardwares e softwares instalados em computadores localizados a longa distância, até mesmo em território 

internacional. Na prática, os computadores, notebooks, impressoras, bancos de dados, aplicativos, programas de gestão e 

outras ferramentas incorporarão um grande e efetivo sistema orgânico de produção. As vantagens do ponto de vista 

corporativo são imensas, com uma possibilidade real de aumentar o rendimento, diminuir despesas e reduzir 

significativamente a ocorrência de erros por má comunicação. 

 

O serviço lan-to-lan é de extrema necessidade para a Rede Municipal de Educação que com ele irá disponibilizar a 

interligação da prefeitura municipal do paulista com todas as Unidades Escolares conforme relacionadas no anexo I. 

 

Explorando o serviço para o uso de tráfego de dados, voz e vídeo, sem consumo de internet e sem usar nenhum 

serviço de telecomunicação limitado para estes tipos de serviços citados, com isso não haverá tarifação de nenhuma 

operadora. 

 

Havendo a clara necessidade do uso da Internet, como também o uso de VPNS, para os pontos descritos neste 

Termo de Referência, faz-se necessária a contratação de links na tecnologia Adsl ou similar, podendo ser por via de par 

metálico, fibra óptica ou ainda através de rádio frequência os quais deveram ser fornecidos sem a necessidade de uso de 

linhas telefônicas e se houver a própria contratada deverá arcar com todas as despesas e entregar Internet com IP fixos e 

válidos, sendo ainda possuidora de AS (AUTONOMUS SYSTEMS) para garantir o bom funcionamento no tipo de conexão a 

internet. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

Item Descrição 

01 
Link Full de acesso a Internet dedicado de no mínimo 400 Mbps, por meio de infraestrutura de fibra óptica 

entregue no padrão 1 giga, com redundância de mesma velocidade sendo distribuído conforme o item 6.1, 
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com fornecimento mínimo de 32 Ips válidos e fixos para acesso à Internet incluindo o serviço de LAN-TO-

LAN conforme descrito no item 4.3.1 

02 

Links Compartilhados com velocidade mínima de 15 Mbps para download e 15 Mbps para Upload de tipo 

ADSL ou similar no modo empresarial com um IP VALIDO E FIXO (cada) para atender 04 pontos. 

Links Adls e similares, tendo em vista a necessidade de uso da Internet como também o uso de VPNS para 

as unidades relacionadas no item 6.2, links na tecnologia Adsl ou similar, podendo ser por via de par 

metálico, fibra óptica ou ainda através de rádio frequência os quais deveram ser fornecidos sem a 

necessidade de uso de linhas telefônicas e, se houver, a própria contratada deverá arcar com todas as 

despesas e entregar Internet com ip Fixos e Validos sendo ainda possuidora de AS (AUTONOMUS SYSTEMS) 

para garantir o bom funcionamento no tipo de conexão a internet a ser oferecido.  

Links wireless (via rádio) com velocidade de 15 megas de down e 15 mega de Up, entregue no padrão 

10/100 Mbs via RJ45 com IP válidos fixo (em cada). 

 

3.1. Os custos devem abranger a utilização de todos os equipamentos necessários à comunicação tais como modems, 

roteadores, rádio, roteador de mikrotik (Rb), etc., e linhas de transmissão de dados que venham a ser necessárias. 

 

3.2. Os custos envolvidos na sua implantação tais como: a locação de profissionais, instalação dos equipamentos, etc., 

deverão estar compreendidos nos valores das mensalidades da prestação de todo o serviço. 

 

3.3. Os custos pelo uso destes equipamentos ou linhas e sua manutenção devem estar compreendidos nos valores das 

mensalidades dos respectivos links. A substituição dos equipamentos em caso de problemas é de inteira responsabilidade 

da contratada. 

  

3.4.O serviço de instalação deverá incluir instalação e fornecimento de qualquer equipamento necessário para a 

interligação, inclusive roteadores e modems se a solução a ser adotada impuser o uso destes equipamentos ou outros 

melhores e mais modernos. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO DO ITEM I 

 

4.1. O acesso ao serviço de conexão IP (Internet Protocol) dedicado deverá estar implantado sobre um enlace 

determinístico de, no mínimo, 300 Mbps Full Duplex com redundância. 

 

4.2. A contratada deverá entregar fisicamente esse enlace à rede local do Contratante através de interface Fast Ethernet 

padrão mínimo (10/100/1000 Base-TX, padrão 802.11n MIMO 2x2). 

 

4.3. A conexão entre cada porta de comunicação WAN (Wide Area Network) de cada ECD (Equipamento de Comunicação 

de Dados) instalado pela Contratada na sede da Secretaria de Educação, e o backbone da Contratada deverá ser exclusivo e 

dedicado para conexão IP de acesso à Internet. 
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4.3.1. Conexão Lan-to-Lan. Os circuitos lan-to-lan foram desenhados para conectar pontos de troca de tráfego, 

garantindo alta performance e qualidade na comunicação entre os sites. Com eles, o cliente usufrui de uma 

interface de conexão ethernet(ETH), o que permite a fácil interligação de rede local. A conexão entre as Unidades 

Escolares deveram ser privadas e com a velocidade de 1 Giga para a comunicação LAN TO LAN, onde o todo o 

controle dos serviços que irão funcionar deverá ser na Sede da Secretaria de Educação. A contratada ainda deverá 

fornecer o acesso (Fibra Óptica) bem como os equipamentos CPEs (modens, conversores, roteadores) necessários à 

ativação para o uso da LAN-TO-LAN em cada Unidade Escolar afim de que sua interface final seja LAN (conector 

RJ45 fêmea) com velocidade de no mínimo 1Gbps para cada uma delas. 

 

4.4. No caso de utilização de múltiplos links físicos, a Contratada deverá garantir que a carga dos mesmos seja balanceada 

automaticamente de forma a obter-se a velocidade total adquirida. 

 

4.5. A Contratada deverá se encarregar de prover o meio físico de interligação entre a sua rede e a rede da Contratante, 

atendendo aos parâmetros definidos nesta especificação, ficando este serviço sob sua inteira responsabilidade como 

também a manutenção corretiva e preventiva. 

 

4.6. O LINK INTERNET principal deverá ser entregue a Contratante através de Fibra Óptica como também todas as Unidades 

Escolares deverão receber para o serviço LAN-TO-LAN . 

 

4.7. A contratada deverá fornecer o acesso (Fibra Óptica) bem como os equipamentos CPEs (modens, conversores, 

roteadores) necessários à ativação do link afim de que sua interface final seja LAN (conector RJ45 fêmea) com velocidade 

de no mínimo 1Gbps; 

 

4.8. O Link de redundância poderá ser instalado através de Radio, Fibra Óptica ou par metálico. 

 

4.9. A solução adotada pela Contratada deverá atender a todas as normas técnicas exigidas pelos órgãos públicos 

competentes e responsáveis pela regulamentação, controle e fiscalização do meio físico, da conexão lógica, do tipo de 

transmissão, da velocidade de tráfego, da faixa de frequência e largura de banda utilizada. 

 

4.10. A administração do enlace será de responsabilidade da Contratada e terá que dispor de meio físico de acesso para 

provimento dos serviços. 

 

4.11. Tanto a subcontratação do acesso como os chamados para manutenção em caso de falhas serão de responsabilidade 

da Contratada. 

 

4.12. O Circuito deverá ser instalado na sede da Secretaria de Educação do Município; 
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4.13. Caso seja necessária alguma obra civil de infra-estrutura no ambiente da Contratante para a instalação do meio físico 

necessário à interligação do(s) enlace(s), esta correrá por conta da mesma, devendo ser fornecido o projeto detalhado para 

aceite por parte da área competente do NT (Núcleo de Tecnologia). Para a realização de quaisquer obras, os padrões 

arquitetônicos previamente encontrados nas instalações deverão ser mantidos. 

 

4.14. A contratada deverá disponibilizar toda a infraestrutura de telecomunicações (equipamentos e insumos) necessária 

ao pleno funcionamento dos serviços contratados, sem custo adicional ao Contratante. 

 

4.15. A prestação do serviço compreende a disponibilização, instalação, ativação e configuração do(s) equipamento(s) que 

compõem o acesso, e outros que possibilitem a utilização do serviço objeto da presente contratação. 

 

4.16. A administração e manutenção desses equipamentos serão de inteira responsabilidade da Contratada, devendo 

obedecer aos níveis de qualidade exigidos na presente. 

 

4.17. A escolha da solução (equipamentos) adotada fica a critério da Contratada. 

 

4.18. A Contratada deverá dispor de recursos de gerência e supervisão para o circuito. 

 

4.19. O backbone utilizado deverá ser da própria Contratada, estando interligado diretamente, através de canais próprios e 

dedicados. 

 

4.20. O serviço IP dedicado a ser contratado deverá suportar aplicações TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol), tais como: HTTP, HTTPS, FTP (File Transfer Protocol), TELNET (Terminal NETwork), SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol), POP3 (Post Office Protocol version 3), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), e VPN, e tráfego de vídeo e 

voz sobre IP (VoIP), no sentido para a Internet e vice-versa. 

 

4.21. A contratada deverá fornecer um range com no mínimo 32 (trinta e dois) endereços IP VALIDOS E FIXOS para a Rede 

Mundial, a fim de permitir a conexão efetiva dos sistemas à Internet, e vice-versa, atendendo a todos os requisitos de 

segurança e de aplicações definidos para essa conexão. 

 

4.22. A contratada deverá dispor de sistema AS (AUTONOMUS SYSTEMS) próprio, para garantir que os IPS VÁLIDOS e FIXOS 

disponibilizados não mudem enquanto o contrato esteja vigente, garantindo assim a total estabilidade dos Servidores Web 

do Município e ainda possibilite a contratação de outra operadora/provedor em qualquer tempo caso seja necessário. 

 

4.23. Caso a contratante opte pela opção de ter para uso próprio um DNS Primário a Contratada deverá realizar a 

configuração e parametrização do servidor de DNS implantado a ser implantado nas instalações da Contratante sendo 

disponibilizado apenas a máquina (Servidor) pela contratante. 
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4.24. A contratada deverá disponibilizar a critério da contratante e a qualquer tempo, DNS Primário, Secundário e Reverso, 

para a tradução de domínios da Internet cujos custos devem também está incluso nas mensalidades. 

 

4.25. Pela natureza corporativa da atividade do Contratante, o serviço, objeto da presente licitação, deverá propiciar 

segurança física dos dados. Entende-se por segurança física a proteção contra o acesso não autorizado ao link e dispositivos 

do Provedor responsáveis pelo transporte e encaminhamento dos dados. 

 

4.26. O serviço contratado deverá permitir incorporar modificações e/ou ampliações futuras de características no circuito, 

nos limites descritos no Termo de Referência, sem qualquer alteração no meio físico. 

 

4.27. Em caso de alteração de endereço na prestação dos serviços, a Contratada deverá adotar todas as providências 

necessárias à implementação da mudança, de forma que o prazo máximo para interrupção seja de no máximo 6 (seis) 

horas. Isto, sendo quando informada via notificação com no mínimo 30 dias. 

 

4.28. A empresa vencedora do processo licitatório deverá efetuar a configuração de todo o processo ambiente Wan e 

Lan para os elementos da rede a ser instalada incluindo roteadores. 

 

4.29. Após a instalação de REDE-INTERNET, a empresa vencedora deverá efetuar serviço de acompanhamento e 

monitoramento do ambiente por pelo menos 15(quinze) dias úteis após a operação do ambiente instalado, considerando 

um total de 8 (oito) horas diárias. 

 

4.30. A empresa deverá está apta a utilizar os sistemas operacionais Linux, Unix, Windows e Freebsd, a banco de dados 

firebird. Análise, definição e implementação das regras e serviços de rede; políticas de backups, criação e manutenção dos 

grupos de usuários e de domínios. (SMB/NETBIOS samba com suporte a AD + backend LDAO + Kerberos). 

 

4.31. Diagnósticos dos problemas e acompanhamento dos serviços do servidor. Gestão do servidor de web suporte na 

solução dos problemas junto ao fornecedor do link de Internet, controle de acessos a internet, permitindo configuração e 

controle acessos internos e externos, controle de largura de banda por usuário, bloqueios a sites indesejados, análises de 

acessos por usuários e por sites, emissão de relatórios e gráficos de acessos SGDB Firebird CS, controle de banda, QoS com 

priorização de tráfego por porta e/ou por classe, firewall statefull. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO DO ITEM II 

 

5.1. Links Adsl ou similar no mínimo 35 Megas de Download e com 50% de upload para upload a ser entregue através 

de tecnologia de radiofrequência, fibra óptica, ADSL, cabo par metálico ou equivalente. Sem custo de instalação e nem de 

uso através de linhas telefônicas. 
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5.2. A contratada deverá entregar IP fixos e válidos a cada link instalado para a Rede Mundial, a fim de permitir a 

conexão efetiva dos sistemas à Internet, e vice-versa, atendendo a todos os requisitos de segurança e de aplicações 

definidos para essa conexão. 

 

5.3. A contratada deverá dispor de sistema AS (AUTONOMUS SYSTEMS) próprio, para garantir que os IPS VÁLIDOS e 

FIXOS fornecidos não mudem enquanto o contrato for vigente, garantindo assim a total estabilidade dos Servidores Web do 

Município e ainda possibilite a contratação de outra operadora/provedor em qualquer tempo caso seja necessário. 

 

5.4. A contratada deverá disponibilizar a critério da contratante e a qualquer tempo, DNS Primário, Secundário e 

Reverso, para a tradução de domínios da Internet cujos custos devem também está incluso nas mensalidades. 

 

5.5. Dispor de técnicos para efetuar suporte através de chamados em no Máximo de 2 (duas) horas se apresentar 

presencialmente no local do link instalado para sanar, diagnosticar e solucionar problemas com a conexão de internet 

quando for responsabilidade da contratada. 

 

5.6. Velocidade de, no mínimo, 35 Mbps cada acesso para download  com 50% de upload; 

 

5.7. Conexão ao backbone da internet por tecnologia de radiofrequência, fibra óptica, ADSL, cabo par metálico ou 

equivalente; 

 

5.8. Acesso direto à internet, não necessitando de contratação de provedores ou serviços de terceiros; 

 

5.9. Fornecer o acesso à internet, não necessitando uso de linha telefônica nem mesmo no caso de já possuir no local 

a ser instalado; 

  

5.10. Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, sem limite de 

quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta lógica ou serviço; 

 

5.11. Possibilidade de mudança de endereço do ponto de acesso; 

 

5.12. Possibilidade de mudança do local do ponto de acesso no mesmo endereço, não podendo ter o custo superior a 

uma mensalidade; 

 

5.13. Permitir o compartilhamento do acesso a diversos computadores, configurando sem custo o equipamento de 

acesso para este fim, exceto as maquinas da rede interna do contratante. 
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5.14. Fornecimento dos insumos necessários para o correto funcionamento do serviço de Internet, fornecidos pela 

Contratada. A contratada deverá fornecer o acesso (par metálico, rádio acesso ou fibra óptica) bem como os equipamentos 

CPEs (modens e roteadores) necessários à ativação dos links afim de que sua interface final seja LAN (conector RJ45 fêmea); 

 

5.15. Preparo para entrega dos links nos endereços indica dos neste Termo. A contratada deverá fornecer o acesso (par 

metálico, rádio acesso ou fibra óptica) bem como os equipamentos CPEs (modens e roteadores) necessários à ativação dos 

links afim de que sua interface final seja LAN (conector RJ45 fêmea); 

 

5.16. Serviços de instalação e configuração de todos os equipamentos necessários para o funcionamento correto dos 

links de acesso à Internet, fornecidos pela Contratada. 

 

6. DO VALOR ESTIMADO TOTAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1 O valor máximo total admitido para a prestação dos serviços é de R$ 294.279,84 (duzentos e noventa e quatro mil e 

duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 

 

6.2 As dotações orçamentárias que custearão a presente despesa são as descritas abaixo: 

 

AÇÃO: 4017 – Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 

ELEMENTO: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

FONTE:        11170045 – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO –PRECATÓRIO DO FUNDEB  

 

7. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 

7.1. As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do 

certame. 

 

8. DO PAGAMENTO 

 

8.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Termo; 

 

8.2. O pagamento será mensal e efetuado conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o 

recebimento do objeto deste Termo. 

 

8.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 127/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020 

 

 

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 29 de 55 

 

9. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1 A realização dos serviços de instalação e/ou interligação do meio de acesso e configurações de equipamentos instalados 

no Contratante deverão ocorrer, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h, e, eventualmente, no 

período noturno, nos finais de semana e nos feriados, caso a Contratante julgue necessário e conveniente, visando a 

celeridade dos serviços. 

 

9.2. Deverão ser executados todos os serviços necessários às instalações e configurações necessárias, sem nenhum 

custo adicional para a Contratante. 

 

10. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO PARA O ITEM I 

 

10.1. A violação de qualquer um dos níveis de serviço, definidos ao longo do contrato que vier a ser firmado, só poderá 

ser desconsiderada pela Prefeitura do Município do Paulista quando for decorrente de uma das seguintes ocorrências, 

descritas a seguir: 

10.1.1. Falha em algum equipamento de propriedade da Municipalidade; 

10.1.2. Falha decorrente de procedimentos operacionais da Municipalidade; 

10.1.3. Falha de qualquer equipamento da Contratada que não possa ser corrigida por inacessibilidade causada 

pela Municipalidade. 

 

10.2. O serviço deverá ser prestado 24 horas por dia, 07 dias por semana, todos os dias do ano, durante todo o período 

de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas devidamente autorizadas pela Contratante. 

 

10.3. Qualquer interrupção programada pela Contratada para manutenção preventiva e/ou substituição dos 

equipamentos e meios utilizados, desde que possa causar interferência no desempenho do serviço prestado, deverá ser 

comunicada ao Contratante com antecedência mínima de 3 (três) dias, por meio de oficio ou email, e somente será 

realizada com a concordância da Contratante. 

 

10.4. Somente serão aceitas interrupções programadas quando as referidas manutenções e/ou ampliações exigirem 

tecnicamente alterações no(s) equipamento(s) responsável pela conexão com o Contratante. 

 

10.5. As interrupções programadas deverão ser efetuadas no período compreendido entre 22h e 06h do horário de 

Brasília ou ainda finais de semana e feriados nacionais. 

 

10.6. Quando o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis de comunicação não for atendido, deverá ser concedido desconto 

por interrupção. 
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10.7. O serviço será considerado indisponível a partir do início de uma interrupção identificada pelo Contratante, 

devidamente registrada através de abertura do chamado na Central de Atendimento da Contratada, até o 

restabelecimento do circuito às condições normais de operação com a respectiva constatação do Contratante através da 

autorização para o encerramento do chamado. 

 

10.8. Quando não for possível a Municipalidade a abertura de chamado na Central de Atendimento da Contratada, a 

indisponibilidade será considerada a partir da efetiva interrupção registrada pelos sistemas da Contratante e/ou 

Contratada; 

 

10.9. Entende-se como condições normais de operação a estabilidade dos serviços prestados, sem a ocorrência de 

novas interrupções no curto prazo, e a manutenção de todos os parâmetros de qualidade dentro dos níveis especificados. 

 

10.10. O Índice de Disponibilidade Mensal mínimo aceitável é de 99,5% (noventa e nove por cento e cinco décimos 

percentuais). 

 

10.11. No caso de links físicos múltiplos, a indisponibilidade de qualquer um dos links será considerada indisponibilidade 

do serviço como um todo, caracterizada pela limitação de uso do objeto contratado e consequente propagação dos efeitos 

da falha. 

 

10.12. Não serão computadas no cálculo da disponibilidade mensal até 8 (oito) interrupções anuais do serviço, a serem 

utilizadas como janelas para manutenção preventiva, desde que agendadas em comum acordo. 

 

10.13. Será considerada indisponibilidade quando ocorrer qualquer tipo de problema no ponto de acesso - enlaces e 

ECD's, ou no backbone - que impeça a transmissão ou a recepção de pacotes. 

 

10.14. Diariamente, entre 00h00min e 23h59min, a Contratada deverá realizar aferições do percentual de descarte de 

pacotes para cada enlace integrante do ponto de acesso, através da monitoração das interfaces dos roteadores de acesso e 

do backbone participante do enlace. As aferições serão feitas em cada interface, por direção (entrada e saída do tráfego), 

apresentando essas informações em valores referentes a cada intervalo de 5 (cinco) minutos, sendo o limite aceitável pela 

Contratada para descarte de pacotes de até 1% (um por cento) do total de pacotes trafegados em cada interface e direção. 

 

11. SUPORTE DE SERVIÇOS PARA O ITEM I 

 

11.1. Caberá à Contratada gerenciar a rede de acesso à Internet, desde o backbone até a rede local da Contratante na 

interface Fast Ethernet, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, garantindo os níveis de serviço 

contratados fim-a-fim, disponibilidade, percentual de descarte de pacotes e desempenho da rede contratada. 
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11.2. A gerência inclui o fornecimento de uma Central de Atendimento, que também estará disponível 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, que fará o registro e acompanhamento dos chamados, resolução de 

problemas e esclarecimento de dúvidas. 

 

11.3. A Central de Atendimento da Contratada deverá estar disponível para contato através de ligações telefônicas 

gratuitas (0800), a serem realizadas pelos técnicos ou contratados da Prefeitura Municipal do Paulista, sendo 

imprescindível que os funcionários de atendimento da Contratada conheçam os serviços contratados e estejam aptos a dar 

as informações básicas sobre o serviço. 

 

11.4. Dispor de técnicos para efetuar suporte através de chamados em no máximo de 2 (duas) horas se apresentar 

presencialmente no local do link instalado para sanar, diagnosticar e solucionar problemas com a conexão de internet 

quando for responsabilidade da contratada. 

 

11.5. A Contratada se compromete a realizar as correções necessárias à reativação dos serviços. Entende-se por 

reativação dos serviços, a série de procedimentos destinados a recolocar estes serviços em seu perfeito estado de uso, de 

acordo com o Acordo e Níveis de Serviço contratado. 

 

11.6. A Contratada deverá dispor de 1 (um) técnico presencial para prestar suporte de segunda a sexta-feira das 08:00h 

as 14:00h, com expediente na NT (Núcleo de Tecnologia) na Secretaria de Educação de Paulista. 

 

12. SUPORTE DE SERVIÇOS PARA O ITEM II 

 

12.1. Dispor de técnicos para efetuar suporte através de chamados em no Máximo de 2 (duas) horas após solicitado no 

local do link instalado para sanar, diagnosticar e solucionar problemas com a conexão de internet quando for 

responsabilidade da contratada. 

 

12.2. A Central de Atendimento da Contratada deverá estar disponível para contato através de ligações telefônicas 

gratuitas (0800), a serem realizadas pelos técnicos ou contratados da Prefeitura Municipal do Paulista, sendo 

imprescindível que os funcionários de atendimento da Contratada conheçam os serviços contratados e estejam aptos a dar 

as informações básicas sobre o serviço. 

 

12.3. A Contratada disponibilizará uma segunda instância para solução de falhas do serviço. 

 

12.4. A Contratada se compromete a realizar as correções necessárias à reativação dos serviços. Entende-se por 

reativação dos serviços, a série de procedimentos destinados a recolocar estes serviços em seu perfeito estado de uso, de 

acordo com o Acordo e Níveis de Serviço contratado. 
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13. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DO ITEM I 

 

13.1. A Contratada deverá possuir e disponibilizar monitoração em tempo real do tráfego da conexão do Contratante. 

 

13.2. Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Serviços, qualquer ferramenta de gerência acessível através da 

Internet com acesso restrito através de usuário/senha eletrônica. 

 

13.3. A Contratada deve permitir ao Contratante monitorar em tempo real, no mínimo, a taxa de transmissão e perda 

de pacotes, fornecendo gráficos históricos. 

 

13.4. A Contratada deve configurar um servidor (máquina) a ser disponibilizado pela contratante a qualquer tempo que 

seja necessário uma ferramenta para monitorar em tempo real, no mínimo, a taxa de transmissão e perda de pacotes, 

fornecendo gráficos históricos que no mínimo sejam arquivados por 90 (noventa) dias. 

 

13.5. As estatísticas de desempenho do acesso à Internet, deverão ser atualizadas em intervalos de 5 (cinco) minutos, 

sendo que a Contratada deverá mantê-las disponíveis no mínimo de 30 (trinta) dias quando solicitado. 

 

13.6. A medição de tráfego de acesso em tempo real não poderá causar qualquer degradação, deficiência ou 

interrupção na prestação do serviço contratado. 

 

14. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

14.1. Os serviços deverão ser executados continuamente pelo prazo de 12 (meses). 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

15.1.1. Obedecer às especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

15.1.2. Responsabilizar-se pela execução dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

 

15.1.3. Executar os serviços dentro do prazo estipulado; 

 

15.1.4. O retardamento na execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 
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15.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

 

15.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados 

pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

 

15.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo; 

 

15.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 

da Lei nº. 8.666/93, atualizada. 

 

15.1.9. Efetuar o imediato afastamento de qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam 

julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços. 

 

15.1.10. Respeitar todas as regras, disposições, condições e determinações pertinentes aos serviços a serem prestados. 

 

15.1.11. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos serviços, correndo por 

sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como: deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive 

seguros contra acidentes de trabalho, bem como de indenizar todos e quaisquer danos/prejuízos causados à Contratada ou 

a terceiros, voluntária ou involuntariamente, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados ou prepostos, 

durante e/ou em consequência da execução dos serviços contratados, providenciando imediata reparação dos danos ou 

prejuízos impostos ao Contratante ou a terceiros, inclusive, se houver, despesas com custas judiciais e honorários 

advocatícios. 

 

15.1.12. Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o 

fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI para seus 

empregados e, eventualmente, da subcontratada. 

 

15.1.13. Determinar que seus empregados e subcontratados trajem uniformes ou crachá de identificação enquanto 

permanecerem nas dependências da Contratante. 

 

15.1.14. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas. 
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15.1.15. Prover, configurar e ativar os equipamentos necessários à prestação do serviço, atendendo integralmente às 

características e às necessidades da Contratante, e prover e responsabilizar-se por todo meio de transmissão, conexões, 

materiais e equipamentos, acessórios e mão-de-obra necessários para o seu bom funcionamento. 

 

15.1.16. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, reparando, corrigindo, removendo, reconstruindo ou 

substituindo, às suas expensas, as partes do objeto da presente contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços. 

 

15.1.17. Substituir os equipamentos de sua propriedade, sempre que seja necessário para fornecer os links de Internet. 

 

15.1.18. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem como 

assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentações da ANATEL. 

 

15.1.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 

regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 

 

15.1.20. Manter a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz, além de atender 

prontamente quaisquer exigências do NT (Núcleo de Tecnologia) inerentes ao objeto dentro dos padrões de qualidade 

exigidos. 

 

15.1.21. Atender de imediato às solicitações, corrigindo qualquer ocorrência de interrupção ou mau desempenho na 

prestação dos serviços contratados, devendo considerar os Acordos de Níveis de Serviço estabelecidos neste Termo de 

Referência. 

 

15.1.22. Comunicar, por escrito, imediatamente, ao fiscal do contrato, a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis. 

 

15.1.23. Toda e qualquer ocorrência relacionada aos serviços ou ao contrato será devidamente registrada e comunicada à 

Contratada via ofício, objetivando a imediata correção das irregularidades ou deficiências apontadas, sendo de inteira 

responsabilidade desta, o refazimento ou a execução de serviços necessários visando a sua adequação ao exigido. 

 

15.1.24. Qualquer mudança do preposto, ou seus respectivos contatos, deverá ser comunicada em até 2 dias úteis ao 

Contratante. 

 

15.1.25. Executar os serviços com observância das especificações técnicas e regulamentação aplicável ao caso, com 

esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela fiscalização, se necessário. 

 

15.1.26. Fornecer, na forma solicitada pela Secretaria de Educação as faturas para pagamento. 
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15.1.27. Guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem como de toda e qualquer 

documentação gerada, reconhecendo serem esses de propriedade e uso exclusivo do Contratante. 

 

15.1.28. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Contrato, sem 

prévia autorização do Contratante. 

 

15.1.29. Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, 

independentemente de solicitação. 

 

15.1.30. Responder por quaisquer interferências de intrusos nos acessos aos serviços, bem como zelar pela integridade da 

comunicação. 

 

15.1.31. Comunicar à fiscalização contratual, por escrito, qualquer anormalidade de caráter de urgência. 

 

15.1.32. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

15.1.33 Dispor de veículos próprios ou locados para a realização de suporte, ficando também com todas as despesas que 

seja nescessário, tais como: Combustível, motoristas, IPVA entre outros relacionado ao transporte; 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

16.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

16.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

 

16.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

 

16.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 

  

16.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 

bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

16.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

 

16.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas neste termo de referência; 
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16.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as 

razões de sua não adequação aos termos contratuais; 

 

16.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

 

16.1.9. O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 

especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado; 

 

16.1.10. Permitir acesso dos empregados da Contratada e suas prestadoras de serviço às dependências do Contratante 

para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário. 

 

16.1.11. Prover a climatização e alimentação de energia, além de local e instalações adequadas para que a Contratada 

possa acondicionar o(s) seu(s) equipamento(s), cabendo a esta a disponibilização de todas as demais infraestrutura 

necessárias à prestação do serviço descrito na presente especificação. 

 

16.1.12. Prestar as informações e os esclarecimentos relevantes à prestação do serviço que venham a ser solicitadas pela 

Contratada. 

 

16.1.13. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho. 

 

16.1.14. Documentar as ocorrências que comprometam a prestação dos serviços, comunicando-as imediatamente à 

Contratada. 

 

16.1.15. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à continuidade da 

prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela Administração, não devem ser 

interrompidos. 

 

16.1.16. Notificar via ofício a contratada quaisquer serviços a ser prestados e ainda reclamações, solicitações de 

informações referente a este contrato. 

  

16.1.17. Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto ao acompanhamento e 

fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções. 

 

17. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

17.1. TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA) 
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17.1.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pela entidade profissional competente CREA (Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) da região a que estiver vinculada com a validade na data da licitação que 

habilitem a empresa para o ramo do objeto deste TR cumprindo a legislação em vigor. No caso da empresa vencedora ser 

sediada fora do Estado de Pernambuco deverá apresentar visto do CREA-PE e ou CAU-PE no ato da assinatura do contrato. 

 

17.2. TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

17.2.1. Comprovação da participante de possuir no seu quadro, na data da sessão inaugural, profissional (ais) de 

nível técnico ou no mínimo auxiliar técnico 

 

17.2.2. A comprovação referida deverá ser feita através de cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, das 

anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT - Consolidação das Leis do 

Trabalho e do Decreto n° 61.799/67. 

 

17.2.3. A participante poderá, também, apresentar as Fichas de Registro de Empregados através do sistema 

informatizado, nos termos da Portaria n° 3626, de 13/11/91 do Ministério do Trabalho e da Portaria n° 1.121, de 

09/11/95 do Ministério do Trabalho, retificada no D.O.U de 13/11/95. No caso de sócios, a participante deverá 

apresentar cópia autenticada do contrato social. 

 

17.2.4 Poderá, ainda, apresentar Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 

apresentado, acompanhada da anuência do mesmo. 

 

17.3. Documento que comprove ser autorizada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e ter licença de 

funcionamento (SCM) constando em nome de ser próprio CNPJ. 

 

17.4. Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 

 

17.4.1. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que não 

tenha originado de contratação. 

 

17.5 Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento 

licitante da Pessoa Jurídica; 

17.6 A contratada deverá obter em seu quadro de funcionários a comprovação de que pelo menos 1 (hum) seja  certificado 

em MCTNA e MTCRE 
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17.7 Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante, sob pena de desclassificação, deverá realizar 

vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços,  tendo o atesto de visita apenas pelo diretor de cada escola os 

quais deverão ocorrer  de segunda à sexta-feira, das 8:30 às 12:30horas; 

 

17.8 Comprovação, mediante Atestado de Vistoria fornecido pela Secretaria de Educação do Município do Paulista que a 

empresa efetuou a vistoria in loco do ponto de recepção do sinal internet existente no local de instalação, demonstrando 

que a mesma teve ciência de todas as condições e locais para o cumprimento das obrigações. 

 

18. DA FISCALIZAÇÃO 

 

18.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe 

convier; 

18.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

18.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

19. DAS PENALIDADES 

 

19.1. A recusa injustificada da licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades 

legalmente estabelecidas; 

 

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

a)em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 

atraso; 

b) pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se 

como recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 

10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 
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19.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos. 

 

19.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item III acima. 

 

19.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos 

21.3 e 21.4 acima: 

  

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 

rejeição, com a notificação devida; 

III - pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 

19.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

19.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% 

(dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

Paulista, 22 de julho de 2020. 

 

 

JOSÉ CARLOS RIBEIRO JÚNIOR 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 UNIDADE ENDEREÇO BAIRRO CIDADE UF CEP 

1 ESCOLA MUN. MANOEL 

ALVES DE MORAIS 

NAVARRO 

R. Gameleira, 06 Arthur Lundgren I Paulista PE 53407-460 

2 ESCOLA MUN. PROFª EDNA 

MARINHO DA SILVA 
R. Cantor Luiz Gonzaga Jaguarana Paulista PE 53421-680 

3 CRECHE MUN. JESUS DE 

NAZARÉ 

R. Valfrido Lins de Morais, 

289 
Janga Paulista PE 53437-100 

4 
CEMEDI MIRIAN VEIGA 

R. Severino Monteiro de 

Jesus, nº 740 
Janga Paulista PE 53437-070 

5 CEMEDI TELMA PALMEIRA Av.João Fonseca Janga Paulista PE 53439-010 

6 Creche Nº Sª do O Av. Floresta, n° 160 Janga (Truru) Paulista PE 53439-720 

7 ESCOLA MUN. ESCRITOR 

CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

Av. Brasil, nº 15 Jardim Maranguape Paulista PE 53400-000 

8 ESC. MUN. MARIA DAS 

NEVES 
R. Quarenta e Sete, S/N Jardim Paulista Baixo Paulista PE 53409-610 

9 CRECHE ESCOLA MUN. 

NOSSA PRATA 

RUA VINICIUS DE 

MORAES, Nº 14 

LOT. RIACHO DE 

PRATA 
Paulista PE 53422-470 

10 ESCOLA MUN. DR. 

GERALDO PINHO ALVES 
R. Belo Horizonte, nº 1065 Lotº Conceição II Paulista PE 53400-000 

11 ESCOLA MUN. RADIALISTA 

EDVALDO MORAIS 
Rua Setenta e seis, nº 135 Maranguape I  Paulista PE 53441-040 

12 ESCOLA MUN. IMPERATRIZ 

MARIA LEOPOLDINA 
R. Trinta e Nove, nº 05 Maranguape II Paulista  PE 53421-220 

13 ESCOLA MUN. CORONEL 

JOSÉ JOAQUIM DE LIMA E 

SILVA  

R. Oitenta e Quatro, S/N Maranguape II Paulista PE 53421-391 

14 ESCOLA MUN. PROFª 

IRACEMA CASTRO 
R. D-3, nº 1220 Mirueira Paulista PE 53405-190 

15 ESC. MUN. COMENDADOR 

ARTHUR LUNDGREN 
Av. Lindolfo Collor, S/N Paratibe Paulista PE 53413-150 

16 CENTRO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL NILO PEREIRA 

Av Radialista Ademar de 

Oliveira 
Paratibe Paulista PE 53415-310 
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17 ESCOLA MUN. CORONEL 

JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA 

FILHO 

Rua Equador 926- 

Loteamento Conceição 
Pau Amarelo Paulista PE 53400-000 

18 ESCOLA MUN. PESCADOR 

JOSÉ REIS 
R. Petróleo, nº 610 Pau Amarelo Paulista PE 53400-000 

19 ESCOLA MUN. ESCRITOR 

ARIANO VILAR SUASSUNA 
Rua Baronesa, 538 Pau Amarelo Paulista PE 53433-099 

20 
COSTA AZUL 

RUA MANOEL ARAÚJO, Nº 

12 
Pau Amarelo Paulista PE 53433-480 

21 ESCOLA MUN. POETISA 

CECÍLIA MEIRELES 
R. Capim Guiné, nº 40 Sítio Fragoso Paulista PE 53402-775 

22 ESCOLA INTEGRAL DOM 

HELDER 
R. Noventa e Nove, S/N Maranguape II Paulista PE 53423-466 

 PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS 

 UNIDADE   BAIRRO CIDADE UF CEP 

23 BIBLIOTECA R. do Sabugi S/N Centro Paulista PE 53400-000 

24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

(ANTIGA) 

Avenida Floriano Peixoto, 

S/N 
Centro Paulista PE 53400-001 

25 CENTRO DE FORMAÇÃO Rua Edson Borges S/N Aurora Paulista PE 53409-200 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS 

 

1) Para as instalações de fornecimento a internet através de sistema wireless (via rádio) os equipamentos 

deverão conter as especificações mínimas abaixo: 

 

Processador: Atheros MIPS 74KC , 560 MHz 

Memória: 64 MB DDR2, 8 MB de Flash 

10/100/1000 Ethernet Port 

Aprovações sem fio: FCC, IC , CE 

Conformidade com a RoHS : Sim 

Fonte de alimentação: 24V , 0.5A PoE 

Método de alimentação: Passive PoE (Pares 4, 5 + , 7 , 8 Retorno) 

Max . Consumo de energia: 6W 

Freqüência de operação : 5.47 - 5.825GHz 

Ganho : 25dBi; 

 

2) Para a montagem e implantação das redes wireless (sem fio) internas dos pontos cada router deverá 

conter as mínimas configurações abaixo: 

 

Padrões Wireless IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,  

com alguma característica N  

INTERFACE 4 * Porta LAN 10/100 Mbps 

* 1 porta WAN 10/100Mbps  

(Suporte PoE passivo)  

Botão WPS   

ANTENA 5dBi, desmontável Omni Direcional  

FREQÜÊNCIA 2.4-2.4835GHz  

Sinal de freqüência 11n: até 150Mbps (dinâmico) 

11g: Até 54Mbps (dinâmico) 

11b: Até 11Mbps (dinâmico)  

O rádio transmite PPWER  

(EIRP) 20dBm (MAX)  

Sensibilidade de recepção 130M:-68dBm @ 10% PER 

108M:-68dBm @ 10% PER 

54M:-68dBm @ 10% PER 

11M:-85dBm @ 8% PER 

6M:-88dBm @ 10% PER 
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1M:-90dBm @ 8% PER  

Modo sem fio AP Router modo cliente / AP Router  

SERVIDOR DHCP  

WI-FI Protected Setup (QSS)  

SEGURANÇA WIRELESS 64/128/152-bit WEP / WPA 

/ WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  

FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 9VDC / 0.85A  

Dimensões (W x D x H) 6,9 x 4,4 x 1,2 polegadas  

(111X 174 x 30mm)  

CERTIFICAÇÃO CE, FCC, RoHS  

5dBi antena Omni direcional 

Power Adapter 

PoE Injector 

CD de recursos 

RJ-45 Cabo Ethernet  

REQUISITOS DO SISTEMA Microsoft Windows ® ® 98SE, NT, 2000, 

XP, Vista ™ ou Windows 7, Mac ® OS, 

NetWare ®, UNIX ® ou Linux.  
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO Nº 127/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no 

endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO Nº 127/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020, a(o) (NOME COMPLETO DO 

CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, sediada (o)..........(ENDEREÇO COMPLETO), declara (amos), sob as 

penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020. 
 
CNPJ/CPF: 
RAZÃO SOCIAL/NOME: 
ENDEREÇO COMERCIAL: 
MUNICÍPIO: 
UP: 
CEP: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
CONTA CORRENTE Nº: 
CÓD. DO BANCO: 
SIGLA: 
NOME/Nº AGÊNCIA: 
NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 
CARGO QUE OCUPA: 
ESTADO CIVIL: 
RG Nº: 
CPF Nº: 
NACIONALIDADE: 
PROFISSÃO: 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 
 
 
 
 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______/2020 

 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE INTERNET COM FORNECIMENTO LINK 

DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, COM 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FIBRA ÓTICA 

INCLUINDO O FORNECIMENTO SERVIÇO DE REDE 

LAN-TO-LAN, E 21 (VINTE E UM) LINKS TIPO ADSL OU 

SIMILAR, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, BEM COMO O 

FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA 

SEU FUNCIONAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 

LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E, 

DO OUTRO LADO A EMPRESA ___________, NA 

FORMA ABAIXO:  

 

 

De um lado a Secretaria Municipal de Educação, com seda na Avenida Floriano Peixoto, s/n°, Centro, Paulista/PE, 

representada pelo Secretário, Sr. José Carlos Ribeiro Júnior, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n° 

__________ SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° ___________, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de 

outro lado, empresa: ________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua 

______, nº ___, na cidade de ________, telefone (XX): ________ e e-mail: _________, neste ato representada pelo Senhor 

(a) _________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _______ e inscrito (a) no CPF/MF nº ________, residente e 

domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e 

avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2020, PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 034/2020, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que 

mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas 

legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147 de 17 de agosto de 

2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, Decreto Federal nº 7.892/2013 e, 

subsidiariamente a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posterior, bem como pelas normas e condições 

estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no Pregão, celebram o presente instrumento com 

observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os 

preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão 

eletrônico do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da Portaria nº 

2308/2020 do dia 27/08/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET COM FORNECIMENTO LINK DEDICADO COM 

REDUNDÂNCIA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FIBRA ÓTICA INCLUINDO O FORNECIMENTO SERVIÇO DE 

REDE LAN-TO-LAN, E 21 (VINTE E UM) LINKS TIPO ADSL OU SIMILAR, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, BEM COMO O 

FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 

MESES, com todos os seus Anexos; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DE INTERNET COM FORNECIMENTO LINK DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FIBRA 

ÓTICA INCLUINDO O FORNECIMENTO SERVIÇO DE REDE LAN-TO-LAN, E 21 (VINTE E UM) LINKS TIPO ADSL OU SIMILAR, 

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, 

POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em conformidade 

com o Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária: _________________________.  
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CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ ( _____________________), conforme proposta da 

contratada e seguinte descrição: 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

6.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

6.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

6.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

7.1. A realização dos serviços de instalação e/ou interligação do meio de acesso e configurações de equipamentos 

instalados no Contratante deverão ocorrer, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h, e, eventualmente, 

no período noturno, nos finais de semana e nos feriados, caso a Contratante julgue necessário e conveniente, visando a 

celeridade dos serviços. 

 

7.2. Deverão ser executados todos os serviços necessários às instalações e configurações necessárias, sem nenhum custo 

adicional para a Contratante. 

 

7.3 Os serviços deverão ser executados continuamente pelo prazo de 12 (meses). 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1.  Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

8.1.1. Obedecer às especificações constantes neste Edital; 

 

8.1.2. Responsabilizar-se pela execução dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias 

ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

 

8.1.3. Executar os serviços dentro do prazo estipulado; 

 

8.1.4. O retardamento na execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 
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8.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

 

8.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela 

urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

 

8.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo; 

 

8.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 

8.666/93, atualizada. 

 

8.1.9. Efetuar o imediato afastamento de qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam 

julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços. 

 

8.1.10. Respeitar todas as regras, disposições, condições e determinações pertinentes aos serviços a serem prestados. 

 

8.1.11. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos serviços, correndo por sua 

conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como: deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros 

contra acidentes de trabalho, bem como de indenizar todos e quaisquer danos/prejuízos causados à Contratada ou a 

terceiros, voluntária ou involuntariamente, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados ou prepostos, 

durante e/ou em consequência da execução dos serviços contratados, providenciando imediata reparação dos danos ou 

prejuízos impostos ao Contratante ou a terceiros, inclusive, se houver, despesas com custas judiciais e honorários 

advocatícios. 

 

8.1.12. Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o 

fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI para seus 

empregados e, eventualmente, da subcontratada. 

 

8.1.13. Determinar que seus empregados e subcontratados trajem uniformes ou crachá de identificação enquanto 

permanecerem nas dependências da Contratante. 

 

8.1.14. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas. 
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8.1.15. Prover, configurar e ativar os equipamentos necessários à prestação do serviço, atendendo integralmente às 

características e às necessidades da Contratante, e prover e responsabilizar-se por todo meio de transmissão, conexões, 

materiais e equipamentos, acessórios e mão-de-obra necessários para o seu bom funcionamento. 

 

8.1.16. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, reparando, corrigindo, removendo, reconstruindo ou 

substituindo, às suas expensas, as partes do objeto da presente contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços. 

 

8.1.17. Substituir os equipamentos de sua propriedade, sempre que seja necessário para fornecer os links de Internet. 

 

8.1.18. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem como 

assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentações da ANATEL. 

 

8.1.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 

regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 

 

8.1.20. Manter a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz, além de atender 

prontamente quaisquer exigências do NT (Núcleo de Tecnologia) inerentes ao objeto dentro dos padrões de qualidade 

exigidos. 

 

8.1.21. Atender de imediato às solicitações, corrigindo qualquer ocorrência de interrupção ou mau desempenho na 

prestação dos serviços contratados, devendo considerar os Acordos de Níveis de Serviço estabelecidos neste Termo de 

Referência. 

 

8.1.22. Comunicar, por escrito, imediatamente, ao fiscal do contrato, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação 

contratual, para a adoção das providências cabíveis. 

 

8.1.23. Toda e qualquer ocorrência relacionada aos serviços ou ao contrato será devidamente registrada e comunicada à 

Contratada via ofício, objetivando a imediata correção das irregularidades ou deficiências apontadas, sendo de inteira 

responsabilidade desta, o refazimento ou a execução de serviços necessários visando a sua adequação ao exigido. 

 

8.1.24. Qualquer mudança do preposto, ou seus respectivos contatos, deverá ser comunicada em até 2 dias úteis ao 

Contratante. 

 

8.1.25. Executar os serviços com observância das especificações técnicas e regulamentação aplicável ao caso, com esmero e 

correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela fiscalização, se necessário. 

 

8.1.26. Fornecer, na forma solicitada pela Secretaria de Educação as faturas para pagamento. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 127/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020 

 

 

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 52 de 55 

 

8.1.27. Guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem como de toda e qualquer 

documentação gerada, reconhecendo serem esses de propriedade e uso exclusivo do Contratante. 

 

8.1.28. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Contrato, sem 

prévia autorização do Contratante. 

 

8.1.29. Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independentemente 

de solicitação. 

 

8.1.30. Responder por quaisquer interferências de intrusos nos acessos aos serviços, bem como zelar pela integridade da 

comunicação. 

 

8.1.31. Comunicar à fiscalização contratual, por escrito, qualquer anormalidade de caráter de urgência. 

 

8.1.32. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

8.1.33. Dispor de veículos próprios ou locados para a realização de suporte, ficando também com todas as despesas que 

seja nescessário, tais como: Combustível, motoristas, IPVA entre outros relacionado ao transporte. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. Constituem obrigações da contratante: 
 
9.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
 
9.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
9.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Contrato; 
  
9.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 
bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 
 
9.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
 
9.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 
descritas neste edital; 
 
9.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as razões 
de sua não adequação aos termos contratuais; 
 
9.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 
 
9.1.9. O recebimento do objeto deste Contrato será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 
especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado; 
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9.1.10. Permitir acesso dos empregados da Contratada e suas prestadoras de serviço às dependências do Contratante para 
execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário. 
 
9.1.11. Prover a climatização e alimentação de energia, além de local e instalações adequadas para que a Contratada possa 
acondicionar o(s) seu(s) equipamento(s), cabendo a esta a disponibilização de todas as demais infraestrutura necessárias à 
prestação do serviço descrito na presente especificação. 
 
9.1.12. Prestar as informações e os esclarecimentos relevantes à prestação do serviço que venham a ser solicitadas pela 
Contratada. 
 
9.1.13.Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho. 
 
9.1.14. Documentar as ocorrências que comprometam a prestação dos serviços, comunicando-as imediatamente à 
Contratada. 
 
9.1.15. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à continuidade da 
prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela Administração, não devem ser 
interrompidos. 
 
9.1.16. Notificar via ofício a contratada quaisquer serviços a ser prestados e ainda reclamações, solicitações de 
informações referente a este contrato. 
  
9.1.17. Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto ao acompanhamento e 
fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

 
10.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Edital; 

 

10.2. O pagamento será mensal e efetuado conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento 

do objeto deste Edital. 

 

10.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 

21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 

 

14.2  O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 
I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 
14.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

d) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

e) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

f) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 

 
15.1. A recusa injustificada da licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades 
legalmente estabelecidas; 
 
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 

 
a)em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 
atraso; 
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b)pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 
c) pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 
d)pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se como 
recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 
cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 
 

15.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 
2 (dois) anos. 
 
15.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item III acima. 
 
15.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos 15.3 
e 15.4 acima: 
  

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento; 
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, caracterizada se o 
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, com a notificação 
devida; 
III - pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 
15.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no 
Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
15.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez 
por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

16.1. A vigência do presente contrato será de ____________ meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de 

Pernambuco.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

Paulista, ____ de ______________________ de 2020. 

 

 

Sr. José Carlos Ribeiro Júnior                                                                                                          Representante Legal – Contratada                                                                         
Secretário Municipal de Educação 


